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1. Legea nr. 161/2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi
Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii  în domeniul fiscal,  semnat la
Londra la 4 noiembrie 2015 (M. Of. nr. 575 din 28 iulie 2016)

2.  Hotărârea  Guvernului  nr.  522/2016 pentru  modificarea  şi  completarea
Hotărârii  Guvernului  nr.  520/2013  privind  organizarea  şi  funcţionarea  Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală (M. Of. nr. 566 din 26 iulie 2016) 

3.  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  1054/2016 pentru  aprobarea
componenţei  şi  a  regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  al  Comisiei  pentru
analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanţe fiscale,
prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, precum şi de
stabilire  a  documentaţiei  care  însoţeşte  cererea  (M.  Of.  nr.  565  din  26  iulie
2016)

4.  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  1098/2016 pentru  abrogarea
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de
gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării
produselor accizabile în regim suspensiv (M. Of. nr. 566 din 26 iulie 2016)

5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea
unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice (M. Of. nr. 577 din
29 iulie 2016)

6.  Ordinul  comun  al  ministrului  finanţelor  publice  şi  al  ministrului
agriculturii  şi  dezvoltării  rurale  nr.  1155/868/2016 privind  aplicarea  cotei
reduse de TVA de 9% pentru livrarea  de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în
agricultură,  seminţe  şi  alte  produse  agricole  destinate însămânţării  sau  plantării,
precum şi pentru prestările de servicii  de tipul  celor specifice utilizate în sectorul
agricol (M. Of. nr. 572 din 28 iulie 2016)
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7.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2225/2016 privind legitimaţiile de verificare fiscală (M. Of. nr. 564 din 26 iulie
2016)

8.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2264/2016 pentru  modificarea  Ordinului  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare  Fiscală  nr.  3.769/2015  privind  declararea  livrărilor/prestărilor  şi
achiziţiilor efectuate pe teritoriul  naţional de persoanele înregistrate în scopuri de
TVA şi  pentru  aprobarea  modelului  şi  conţinutului  declaraţiei  informative  privind
livrările/prestările  şi  achiziţiile  efectuate  pe  teritoriul  naţional  de  persoanele
înregistrate în scopuri de TVA (M. Of. nr. 578 din 29 iulie 2016)

9.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2266/2016 pentru  modificarea  şi  completarea  Procedurii  de  publicare  a  listelor
debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor
obligaţii,  aprobată  prin  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare
Fiscală nr. 558/2016 (M. Of. nr. 578 din 29 iulie 2016)

10. Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind
întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate,
reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul
Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare (M. Of. nr. 580 din 29 iulie 2016) 
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